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Definitia integrarii aplicatiilor
 Include oameni, echipamente , programe si practici

manageriale

 Abordare strategica de a lega sisteme informatice eterogene
la nivel de informatii si servicii a.i. sa se asigure schimbul
de informatii si functionarea proceselor in timp real

 2 tipuri:

 La nivel de companie EAI  Enterprise Application 
Integration

 S.i. se muleaza pe procesele de afaceri

 Complexitatea strategiei de integrare

 In afara întreprinderilor - B2B



Strategia IT
 Intelegerea scopurilor  economice, a factorilor ce 

influenteaza deciziile de integrare a proceselor 
economice:

 Configurarea proceselor economice

 Frontierele proceselor 

 Unde sunt schimbarile cele mai probabile

 Problema proprietatii pt aplicatii si componente, 
infrastructura de integrare, interfetele externe

 Tendinta: de la integrarea bazata pe informatii la 
integrarea bazata pe servicii



Strategii de integrare
 Exista in principiu patru strategii de integrare: 

1. la nivelul datelor, 

2. al proceselor de afaceri, 

3. al serviciilor si 

4. prin portal. 

 In principiu, integrarea la nivelul datelor iti permite acces direct 
la datele continute intr-o baza de date.  Exista cateva moduri in 
care acest lucru poate fi realizat.

 In forma cea mai simpla, putem accesa informatiile direct. Fie doua 
SGBD-uri (de ex. Oracle si Sybase) conectate printr-o a treia aplicatie. 
Aplicatia este cea responsabila sa se asigure ca datele sunt mutate si 
translatate in format format corect. 



EAI la nivelul datelor
 Cele mai multe companii care iau in considerare EAI, considera 

integrarea la nivelul datelor ca si punctul de intrare, decizie care 
permite mutarea datelor intre depozitele de date pentru a partaja 
informatiile relevante intre aplicatii. 

 Un avantaj al nivelului datelor ca punct de intrare pentru EAI este 
ca exista un numar de instrumente si tehnici care permit 
integrarea informatiilor dintr-o baza de date in alta, adaptand din 
mers informatiile, astfel incat sa fie reprezentate corect in 
sistemele sursa si destinatie.

 EAI la nivelul datelor este simplificata si mai mult de faptul ca 
accesarea bazelor de date este o sarcina relativ usoara, care poate fi 
realizata facand cateva mici schimbari in logica aplicatiei sau 
structura bazei de date. 



Tipuri de integrare
 Orientata pe date

 ieftina 

 de obicei, nu necesita rescrierea intregii aplicatii

 Problema: nu profita de serviciile oferite de SGBD sau 
aplicatii, ci partajeaza doar datele

 De ex: daca avem un SGBD care stie sa calculeze taxele 
pe baza datelor geografice, acest tip de integrare nu ofera 
acces la acest serviciu.



Tipuri de integrare
 Orientata pe servicii (SOA)

 Se concentreaza pe serviciile oferite de sistem, nu pe 
date

 Exploateaza mai complet capacitatile sistemelor

 Pot solicita reproiectarea intregii aplicatii => FOARTE 
SCUMPA

 Tinde sa fie mai scumpa decat integrarea bazata pe 
informatii

 Este de dorit, datorita capacitatilor pe care le ofera

 Exemplu: serviciile Web din .net



Abordari ale integrarii
 3 categorii de integrare orientate pe informatii

 Replicarea datelor presupune simpla mutare a datelor dintr-un SGBD in altul. 
Acest lucru este afectat de :

 formatul datelor  (sintaxa) – cum sunt stocate efectiv datele sau cum sunt 
reprezentate structurile de date, 

 semnificatia datelor (semantica) – scopul unor structuri cu acelasi nume in sisteme 
diferite (ex: nume – intr-un sistem reprezinta numele de familie, in altul – numele si 
prenumele)

 actualitatea datelor  - sau latenta datelor 

 Federalizarea datelor

 Bazele de date federalizate au fost proiectate pe baza unui standard integrat.  Acest 
lucru nu este posibil, de obicei fara o reproiectare totala a sistemului. Se cade de 
acord asupra semnificatiei campurilor, inregistrarilor, fisierelor, relatiilor etc, asa ca 
ele au acelasi sens in intreaga companie

 Procesarea interfetei – multe sisteme au interfete prevazute din proiectare.  
De exemplu, aplicatiile comunica cu SO prin apeluri de sistem, API. Cele mai 
multe SGBD au API-uri predefinite 
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Definitia sistemelor inf. integrate
 Sisteme complete in cadrul carora se desfasoara procese de 

afaceri, practici manageriale, interactiuni organizationale, 
transformari structurale si management al cunostintelor.

 Acoperirea intregului flux de afaceri
 Probleme:

 Fragmentarea informatiei
 Automatizarea incompleta – sisteme discontinue
 Dezvoltarea si consolidarea ulterioara e laborioasa

 Sol integrate si colaborative- de la actiuni la procese de 
afaceri

 Proiectare initiala – acelasi model de informatii si
informatizarea proceselor de la nivelul intregii
companii



Avantajele unui SI integrat
 reducerea costurilor pe termen lung;

 cresterea eficientei operationale;

 recuperarea rapida a investitiilor în IT;

 migrarea mai rapida la modele de e-business.
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Probleme ale integrarii
1. Probleme tehnice

 Eterogenitate solutii hardware si software, diversitatea
tehnologiilor utilizate

 Discontinuitate de comunicatie intre SI

 Companiile furnizoare

2. Probleme informationale
 Inconsistenta datelor -> Discontinuitati semantice si

structurale intre SI 

 Cauze: lipsa unei terminologii standard de definire a 
conceptelor si proceselor de afaceri la niv de intreprindere

 Tehnologiile invechite nu implem. mecanisme pentru
declararea si constrangerea respectarii regulilor de business



Inconsistenta datelor - solutii
1. Identificarea discrepanţelor şi conflictelor posibile

 nume;
 natură şi dimensiune;
 domeniu;
 structurale.

2. Politici de soluţionare a inconsistenţelor
 Utilizarea uneia din valorile inconsistente fără avertizarea utilizatorului;
 Prezentarea tuturor valorilor inconsistente utilizatorului, indicând sursa 

informaţiilor şi lăsând la latitudinea utilizatorului soluţionarea problemei;
 Utilizarea celei mai recente valori, pe baza unei mărci de timp
 Utilizarea informaţiei din sistemul cel mai de încredere, pe baza evaluării 

gradului de încredere  al datelor din diferite aplicaţii;
 Utilizarea unei mărimi agregate pe baza valorilor inconsistente (medie 

aritmetică, minim, maxim etc).

 logica de migrare a datelor sa includa  mecanismele de tratare a conflictelor 
(tabele de corespondenta sau formule de conversie)
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Arhitectura de integrare a SI
 Lipsa arhit. de integrare -> interfete individuale intre doua

sisteme = integrare punct la punct (abstractizare redusa a 
datelor si proceselor)

 Infrastructura de integrare - cadru centralizat, scalabil, 
gestionabil pentru integrarea tuturor SI din cadrul
întreprinderii, independent de caracteristicile tehnologice
ale aplicatiilor, bazelor de date sau sistemelor de operare. 

 permite
 gestionarea usoara a SI complexe, 

 adaptarea/imbunatatirea aplicatiilor într-un timp scurt

 reducerea costurilor de întretinere a infrastructurii tehnice

 Abordare incrementala in implementare si testare



Etape de urmat
1. Definirea scopului integrarii

 Probleme de afaceri, obiective pe termen lung, prioritati

2. Definirea strategiei de integrare

 Tine cont de nevoia de flexibilitate la adaugarea/modificarea
/stergerea uneia dintre aplicatii,  cat mai non-invaziva cu 
aplicatiile existente

 Integrare la nivelul datelor si al proceselor de afaceri

3. Definirea solutiilor de integrarea a sistemelor
mostenite

 Interfete de acces la datele si tranzactiile de pe mainframe-
uri (daca e cazul)



Definirea solutiilor de integrarea a 
sistemelor mostenite
 Proiectate pentru cereri secventiale, nu pentu executie 

distribuita
1. Interfaţă obiect, numită “wrapping”, pentru tranzacţiile 

şi datele de pe mainframe. Se recomandă pentru integrarea 
aplicaţiilor operaţionale cu aplicaţii Web.

2. Maparea metodelor de acces specifice mainframe-lui 
la o interfaţă externă cu ajutorul metadatelor. Ex: 
interfeţele care folosesc tehnologia XML.

3. Interfeţe standard de acces la baze de date, de exemplu 
SQL sau ODBC. Se recomandă pentru conectarea 
aplicaţiilor mainframe cu aplicaţiile client-server pe două 
niveluri.
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